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GJAP 2015: Voorkomen ongevallen met slingerend aanslagmateriaal  
 

In het kader van het GJAP 2015 – stuurgroep stukgoed : voorkomen ongevallen met slingerend 
aanslagmateriaal 

 

Er gebeuren heel wat ongevallen met slingerend aanslagmateriaal, met klemming van handen/ vingers 

tot gevolg. Om dit aantal ongevallen te reduceren, werden in de stuurgroep stukgoed onderstaande 

maatregelen voorgesteld. 

 

1. Maximaal gebruik maken van kaders i.p.v. bruggen. Bij de aankoop van nieuw aanslagmateriaal moet 

hier rekening mee gehouden worden. 

    
Coils met kader                             Coils met brug 

 

2. Gebruik van haken van ongelijke lengte zodat beide haken na het losmaken niet tegen elkaar kunnen 

slaan. 
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3. Kettingen voorzien van een ring waarin de haken, na het afpikken van het aanslagmateriaal of indien 

ze niet gebruikt worden (bv. vierhaaks), kunnen worden ingepikt. 

    
 

4. Onderzoek naar systemen om het aanslaan van goederen te vergemakkelijken (bv. katrolsysteem bij 

het gebruik van plaatpannen)  

 

Systeem plaatpannen opgehangen aan katrolsysteem: 

     
 

 

 

 

 

Katrol of “balancer” 
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Gelieve deze maatregelen te communiceren met uw hiërarchische lijn en de verantwoordelijken voor 

het aanslagmateriaal.  

- - - - - - - - - - - -- - -  - - - - - - - 


